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Jubileumsfest 

Den första 1 juni firade vi föreningens 50-

årsjubileum i Margaretapaviljongen. Gäster var 

Ulla Hårde som skrivit boken om 

Pildammsparken som berättade och visade 

bilder från Baltiska utställningen samt Mikael 

Neumann som underhöll. Mikael hade skrivit en 

sång speciellt till vår fest 

64:an  "Ingrid"       Melodi: 34:an 

Vackra Ingrid fyller femti hon är lika fräch idag 

som hon var i nittonhundrasextiofyra, tycker jag 

Hon är reslig och hon håller jämt sin prydliga 

fasad 

När man ser på polytyren blir man faktiskt 

mycket glad 

Nu är hon snart en mogen kvinna det är värt ett 

högt hurra 

Ingrid håller alltid stilen och hon får oss att må 

bra 

När det fryser eller regnar ser hon till att vi får 

skydd 

Med vår underbara Ingrid är det aldrig något 

"klydd" 

 

Hon har nittio fina våningar och huset är perfekt 

När man tittar in i rummen blir man nästan lite 

knäckt 

Allt är äkta kvalité här råder ingen kompromiss 

Dom som inte fick en våning här, dom gjorde 

världens miss 

Ja för det är här hos lilla Ingrid man får tidernas 

miljö 

Här finns Toruns fina trädgård, där hon sätter 

sina frö 

Dom som inte fattar grejen med natur, närhet till 

stan 

är, förlåt mitt fula språkbruk, faktiskt korkade 

som fan 

 

Och adressen är Roskildevägen det är där hon 

finns 

Denna underbara varelse bland hyreshus och 

kvinns 

Nummer sju till nio det är där som härligheten 

bor 

Titta in för hon är van att många bara står och 

glor 

För det finns väl knappast någon bostad som är 

finare än här 

Ingrid vet hur det ska vara och hon lever som 

hon lär 

Låt oss höja våra glas och ropa fyrfaldigt hurra 

Vi ska hylla "sextiofyran" som blir femtio år 

idaaaaag 

9:ans gård 

Arbetet pågår och man ligger tack vare det 

gynnsamma vädret något före tidplan. 

Blästringsarbetet är avslutat och nu läggs det 

nya tätskiktet innan återuppbyggnaden av 

gården kan börja. 

 

Miljöhuset 

Det har varit en hel del problem med att låsa 

upp dörren till miljöhuset. Vi arbetar till-

sammans med våra entreprenörer för att hitta en 

lösning på detta problem. 

Föreningsstämma 

Årets föreningsstämma äger rum onsdagen den  

3:e september. Formell kallelse och 

årsredovisning kommer senare i sommar. 

Glad Sommar! 

Styrelsen önskar alla boende en glad sommar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


